
Tijd voor Taal

3

WOORDPAKKET 1

bank   grond   kruipt   kooien   ouders   blauw    brandweer

donker   mooiste   schreeuwt   draaiden   

hangt   lach   heb   vliegt   vrijdag   

ingang   nieuw    weide   wacht  

Mijn moeilijke woorden

Schrijf de woorden op de juiste lijn: ng of nk?
bank, breng, zing, ingang, denken, vinger, drank, links

ng:

nk:

1

Schrijf de woorden op de juiste lijn: ei of ij?
dolfijn, bij, einde, trein, klein, weide, vrijdag, fijn, wij

ei:

ij:

2
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4 Vul aan met ou of au.

Is het geb w al zo d?

Sta je niet bl w van de k ?                                                

De straat is te n w voor de to. Kleur bl w!    

4

Schrijf de woorden in de juiste kolom.
De mooie kraai houdt niet van die kooi.

Hij gooide met een steen naar de haai.

Wij gooiden een fraaie twaalf met de dobbelstenen.

Vul in met g of ch, gt of cht. Schrijf daarna het woord volledig op.

3

Tijd voor Taal

Deze vru smaakt zoet.

Doe het li maar uit.

Hij li in zijn bed.

Het is za weer vandaag.

aai ooi

antwoor. antwoorden antwoord

honder.                         

maan.      

la.

nieuw, nieuwe, nieuwste

geeuw, geeuwde, leeuw, leeuwen, meeuw

Schrijf de woorden over en zet de letter u in een andere kleur.

Verleng de woorden en schrijf wat je hoort.        

Denk 
aan de 

regelweg.

5

6

Oefen op de computer
met spellingmachine 

1 tot 13.
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Tijd voor Taal

5

WOORDPAKKET 2

bakken   blussen   domme   drukke   

emmer   frisse   gillen    kapper    

koppel   kudde   mannen   redden   slimme   spinnen   

sterren   takken   trokken   tunnel   vlekken   volle

Mijn moeilijke woorden

Zet in de eerste klankgroep een cirkel rond de klinker met de korte klank.
Onderstreep daarna de dubbele medeklinker en schrijf het woord volledig
over.

1

zwemmen schatten visser 

brillen zinnen spullen

ik

korte klank

1 klinker en
2 medeklinkers

Zatte vette
kippen stoppen

bussen

verdubbelen GROEN

ik

ik

lange klank

1 klinker en
1 medeklinker

Apen zweven
over muren 

verenkelen ROOD

ikIk
luister
naar het

einde
van de

klankgroep

410012_08_TVT_WKS:410012_07_TVT_WKS  30-03-2010  13:11  Pagina 5



Tijd voor Taal

6

Verbind de ballon met het juiste kaartje en schrijf het woord volledig over.

Onderstreep de woorden waarbij je de verdubbelingsregel gebruikt.
Opletten bij lange woorden: eerst hakken en dan naar de klank luisteren!
meter   middagmaal   katten   vertrekken   knoppen   juffen

Visjes vangen. Teken een haakje aan de vis 
met een korte klank in het eerste klankgroepje.                           

Verdubbelen of niet? Vul in en schrijf nog eens over.

k of kk dru e 

m of mm e er

s of ss fri e

4

ap -sen

vis

-ker

lek

-pel

bril

mat

-len

-ten

Ko
rt

e
kl

an
ke

n: zatte vette kippen stoppen

bussen.

3

5

2

Bij welk woordje uit het onthoudzinnetje passen de woorden?

tunnel: redden:

mannen

kudde sterren

domme

woorden rozen 

roepen blauw spook

kregen     

Oefen op de computer
met spellingmachine 14.
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Tijd voor Taal

7

WOORDPAKKET 3

Mijn moeilijke woorden

aten    bleven    boze    

duren    hele    kabels    

keken    kopen    muziek    proper    pure    ruzie    spraken

sturen tegen    toverde    tranen    vlogen    wereld     zaten

a-ten

ble-ven

pu-re

Schrijf de woorden uit de eerste kolom 
op precies dezelfde manier over. 
Omcirkel de lange klank.

1

ik

lange klank

1 klinker en
1 medeklinker

Apen zweven
over muren 

verenkelen ROOD

ikIk
luister
naar het

einde
van de

klankgroep
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Tijd voor Taal

8

pure       pu / re = pure keken / =

ruzie / = tranen / =

spraken / = vlogen / =

Lees de zinnen en schrijf de schuin gedrukte woorden over.

Vake zit aan tafel. 

Op de schotel liggen zeven peren.

De grote tovenaar is daar!       

Schrap het foute woord en schrijf het zonder fouten. De juiste woorden
schrijf je nogmaals. 

Hakken en plakken2

3

Pas de regel toe en schrijf de juiste 
letter of letters op de invullijn.

a of aa Ik maakte vele t ken.

In de badk mer ruikt het fris.

e of ee Ken je de r gel nog?

Mijn t nen hebben het koud.

De boekentassen w gen zwaar.  

4

stuuren 

vlogen 

prooper

ketel 

La
n
ge

kl
an

ke
n: apen zweven over m

uren
.

Oefen op de computer
met spellingmachine 15.
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Tijd voor Taal

9

WOORDPAKKET 4

Mijn moeilijke woorden

dolle    felle    hadden    katten    knuffel    lekker

lippen    midden    nummer    toffe    breken

brutaal    dode    hemel    kraken    meter

oven    probeer    slaven    wapens

plukken druiven

droge snorren

dagen brutaal

probeer nummer

oven wapens

meter kasteel

katten leve

felle vader

Omcirkel de woorden waar je moet verdubbelen. 
Bij de andere woorden moet je …………………….... of ……………………....  
(Vul zelf aan.)

1
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Tijd voor Taal

10

Schrijf hier de drie vreemde woorden met a (de banaan-woorden).

Een spin en een draad  ➡  veel spinnen en draden

2

3

een kin en een been ➡

een droom en een bed ➡

p of pp l of ll

aarda el  a emaal  

b of bb s of ss

ba elen  fle en  

f of ff a of aa 

ko ie  verh len  

a of aa       t of tt 

w pens  le ers  

e of ee r of rr

l ve  ste en  

a of aa o of oo

gev ren  draaim len  

e of ee o of oo 

kamp ren  bew ners  

Vul de juiste letters in en schrijf de woorden nog eens over. 

Oefen op de computer
met spellingmachine 16.
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